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1368/2019

Lag
om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunallagen (410/2015) 112 § och 118 § 4 mom., sådana de lyder i lag

175/2019, samt
fogas till lagen en ny 121 a § som följer:

112 §

Bokföring

På kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som
föreskrivs i denna lag, bokföringslagen. Bokföringsnämndens kommunsektion meddelar
anvisningar och avger utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen samt av 113–116 §
och 120 § 1 mom. 3 och 4 punkten i denna lag samt av den förordning som utfärdats med
stöd av 2 mom. i denna paragraf.

Närmare bestämmelser om den balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och
noterna till dem som ingår i kommunens bokslut samt om tablån över budgetutfallet och
verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och noterna till det samt om delårsrapporterna
får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får närmare bestämmelser om eko-
nomisk information om enskilda tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

118 §

Utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk 
ställning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Gränsvärdena för de nyckeltal som avses i 3 mom. räknas ut årligen utgående från de

koncernbokslutsuppgifter som Statskontoret tillhandahåller och den inkomstskattesats
som kommunen fastställt. Det årsbidrag som avses i 1 punkten i det momentet räknas ut
utan sådan höjning av statsandelen enligt prövning som avses i 30 § i lagen om statsandel
för kommunal basservice (1704/2009). Dessutom räknas koncernbokslutets kalkylmässi-
ga låneskötselbidrag som avses i 4 punkten i det momentet ut med en formel där räntekost-
naderna läggs till årsbidraget i koncernresultaträkningen och den resulterande summan di-
videras med summan av räntekostnaderna och de kalkylmässiga amorteringarna. De kal-
kylmässiga amorteringarna fås genom att lånebeloppet i koncernbalansräkningen divide-
ras med talet åtta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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1368/2019  
121 a §

Produktion och lämnande av uppgifter om kommunens verksamhet, ekonomi och 
tjänsteproduktion

Kommunen ska producera information om kommunens verksamhet och ekonomi för
användning vid styrningen, ledningen och uppföljningen av kommunens verksamhet, för-
valtning och ekonomi samt för säkerställande av de i 5 kap. avsedda möjligheterna för
kommuninvånarna och dem som utnyttjar kommunens tjänster att delta och påverka.

Kommunen ska trots sekretessbestämmelserna, i den form som krävs för interoperabi-
litet, till Statskontoret lämna de i 112 § avsedda uppgifterna om bokslut, delårsrapporter
och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som enligt vad som föreskrivs annanstans i
lag eller med stöd av lag ska lämnas regelbundet. Kommunen svarar för att de uppgifter
som lämnas är riktiga. Närmare bestämmelser om vilken information som ska produceras
och om hur och när den ska produceras och lämnas får utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

Finansministeriet svarar för ordnandet av det samarbete som behövs för definition av
det närmare informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som krävs för interopera-
biliteten för de i 2 mom. avsedda ekonomiska uppgifterna. I samarbetet ska delta repre-
sentanter för kommunerna samt representanter för de ministerier och andra ämbetsverk till
vars förvaltningsområdes lagstiftning och uppgifter det hör att fastställa begrepp och de-
finitioner som används i uppföljningen av och rapporteringen om kommunernas ekonomi.
På basis av samarbetet utfärdas det årligen genom förordning av finansministeriet närmare
bestämmelser om det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som tillämpas
på lämnandet av information under följande räkenskapsperiod.

För produktionen av annan sektorsspecifik information för uppföljningen, övervak-
ningen och styrningen av kommunens verksamhet gäller särskilda bestämmelser.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Lagens 121 a § 2 och 3 mom. tillämpas för-

sta gången på kommuners ekonomiska uppgifter för år 2021.
De i 118 § 4 mom. avsedda gränsvärdena för nyckeltal räknas ännu för år 2020 utgåen-

de från de koncernbokslutsuppgifter som Statistikcentralen tillhandahåller.

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
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Kommunminister Sirpa Paatero
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